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У В ОД
Центар за социјални рад Града Суботице је установа социјалне заштите основана од
стране јединице локалне самоуправе 1963. године. Установе социјалне заштите
оснивају се ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга
социјалне заштите, као и ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и
других стручних послова у социјалној заштити.
МИСИЈА Центра за социјални рад Града Суботице је пружање помоћи и подршке
појединцима и породицама које се налазе у неповољним животним приликама, као и
оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву и спречавање настајања и
отклањање последица социјалне искључености.
ВИЗИЈА Центра за социјални рад Града Суботице је модерна јавна устaнова, која
достиже висок квалитет социјалних услуга и својим стручним и техничким ресурсима
успешно одговара на све изазове на подручју социјалне заштите, а активном улогом у
локалној заједници делује у циљу смањења социјалне искључености посебно
осетљивих група.
ДЕЛАТНОСТ Центра за социјални рад Града Суботице дефинисана је Законом о
социјалној заштити ( „Сл. Гласник РС“ бр. 24/2011) и прописима донетим на основу
Закона.
У складу са Законом о социјалној заштити Центар обавља:
•послове јавних овлашћења о чијем се обезбеђењу стара Република Србија
•друге послове о чијем се обезбеђењу стара Град Суботица
У вршењу јавних овлашћења Центар поступа у складу са нормативима и стандардима
утврђеним Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада у центрима
за социјални рад („Сл. гласник РС“ бр. 59/2008 и 37/2010 ).
У вршењу јавних овлашћења Центар одлучује о:
остваривању права на новчану социјалну помоћ; права на додатак за помоћ и негу
другог лица; права на помоћ за оспособљавање за рад; права на смештај у установу
социјалне заштите; на смештај одраслог лица у другу породицу; хранитељству;
усвојењу; старатељству; одређивању и промени личног имена детета; мерама
превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права.
У вршењу других послова утврђених Законом Центар поступа у складу са Одлуком о
остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице („Сл.
лист Града Суботица“ бр. 40/2013, 15/2014-испр,7/2015-испр., 44/2016-испр., 37/2017испр.).
На основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности
Града Суботице Центар одлучује о:
остваривању права на једнократну новчану помоћ; опрему корисника за смештај у
установу социјалне заштите или другу породицу; помоћ у натури (пакети хране,
хигијене, огрев); права на бесплатне аутобуске карте за средњошколце из приградских
насеља; права на накнаду трошкова сахрањивања; права на изузетну и интервентну
новчану помоћ; дневне услуге у заједници (лични пратилац детета); саветодавно-
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терапијске и саветодавно-едукативне услуге (Центар за саветовање и подршку
породици, Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и омладине);
услуге подршке за самосталан живот (персонална асистенција).
ПОДРУЧЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ Центра за социјални рад Града Суботице је Град
Суботица који се простире на површини од 1 007 км и други је град по величини у
АП Војводини. Подручје Града Суботице подразумева 19 насеља. Према попису
становништва, домаћинстава и станова у РС спроведеног 2011. године Град Суботица
броји укупно 141 554 становника.
ОРГАНИЗАЦИЈА Центра за социјални рад Града Суботице прописана је
Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за
социјални рад. Рад у Центру за социјални рад је организован кроз следеће службе:
Служба за правне послове
Служба за заштиту деце и младих
Служба за заштиту одраслих и старих
Служба за финансијско-административне и техничке послове
Служба за локалне услуге
Центар за саветовање и подршку породици
Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих
Послови планирања и развоја
Решењем Министарства рада и социјалне политике бр. 112-01-151/117/2008-09 од
01.12.2008. године утврђен је број од 41 стручних и других радника чији се рад
финансира из републичког буџета на пословима јавних овлашћења у Центру за
социјални рад Града Суботице. На дан 31.12.2017. године из републичког буџета
финансира се рад 39 запослених јер је за два радника престао радни однос због одласка
у пензију и других разлога. Иако је Центар за социјални рад Града Суботице подносио
захтев Министарству за попуњавање ових радних места, сагласност за попуњавање
ових радних места није добијена.
Решењем о коефицијентима за обрачун и сплату плата запослених у Центру за
социјални рад Града Суботице бр. III-120-10/2016 од 05.07.2016. године предвиђено је
да се 13 радника финансира из буџета Града Суботице. На дан 31.12.2017. године из
буџета Града Суботице финансира се 12 запослених с обзиром да је један радник
раскинуо уговор о раду, а до сада Град Суботица није дао сагласност за попуњавање
овог радног места.

************************************************************
Програм рада Центра за социјални рад Града Суботице за 2018. годину има за циљ
приказ планираног функционисања Центра у наредном периоду, имајући у виду све
расположиве капацитете, а у складу са законским обавезама и овлашћењима. Програм
рада Центра израђен је ослањајући се на Стратегију развоја социјалне заштите
(„Сл.гласник РС“, бр. 108/2005) и Стратегију локалног одрживог развоја Града
Суботице за период 2013-2022. године ( „Сл. лист града Суботице“ бр. 15/2013).
Временски оквир за који је приказан програм рада Центра јесте годину дана, тј. односи
се на 2018. годину.
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1. ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ И ОБИМ УСЛУГА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ А У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ГРАДА СУБОТИЦЕ
ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
1. Лични пратилац детета – доступан је детету са инвалидитетом, односно са
сметњама у развоју коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у
свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења,
облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у школу, до краја
редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне
подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Одлуком о остваривању права из области социјалне заштите из надлежности Града
Суботице дефиниснано је да ће до акредитације програма за пружање услуге личног
пратиоца, Центар за социјални рад Града Суботице ову услугу пружати у виду новчане
помоћи за суфинансирање вршења услуге личног пратиоца. Као и претходних година, с
обзиром да и даље нема лиценцираних пружаоца услуге, планира се исплата новчане
помоћи за суфинансирање услуге личног пратиоца за 50 корисника.
УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ
1. Персонална асистенција- услуга је доступна пунолетним лицима са инвалидитетом
са процењеним I и II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за
туђу негу и помоћ у сврху пружања одговарајуће индивидуалне практичне подршке
која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у
образовне, радне и друштвене активности у заједници.
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне
практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољење личних потреба и
укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Одлуком о остваривању права из области социјалне заштите из надлежности Града
Суботице дефиниснано је да ће до акредитације програма за пружање услуге
персоналног асистента, Центар за социјални рад Града Суботице ову услугу пружати у
виду новчане помоћи за суфинансирање вршења услуге персоналног асистента. Као и
претходних година, с обзиром да и даље нема лиценцираних пружаоца услуге, планира
се исплата новчане помоћи за суфинансирање услуге персоналног асистента за 10
корисника.
Буџетом Града Суботице за 2018. годину за услуге лични пратилац и персонални
асистент предвиђно је 5.500.000,00 динара што представља повећање у односу на
претходну годину ( 4.785.000,00).
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САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ
1. Превентивне и саветодавно-терапијске услуге – пружају се као вид помоћи
појединцу, партнерима, породицама или групама, на предлог Центра за социјални рад.
Превентивне и саветодавно-терапијске услуге пружају стручни радници Центра у
оквиру организационе јединице Центра за саветовање и подршку породици и Центра
за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и омладине.
Центар за саветовање и подршку породици
Сврха ове услуге је подршка у превазилажењу ситуација личних, брачних и
породичних криза, а најчешћи разлози за јављања у Центар за саветовање су различити
страхови, анксиозност, депресивност, психосоматске тегобе, недостатак самопоуздања,
проблеми у партнерским односима, изложеност насиљу у породици, васпитне тешкоће
и итд.
Стручни радници Центра за саветовање и подршку породици у своме раду примењују
психотерапијске моделе, као што су трансакциона анализа, системска породична
терапија и психодрамски приступ, и знања и вештине стечене на обукама за рад са
одређеном категоријом клијената и врстом проблема.
Стручни радници Центра за саветовање ће у 2018. години бити ангажовани на пружању
саветодавно-терапијских услуга појединцима, паровима и породицама. У 2018. години
планира се пружање услуга за око 200 корисника.
Планира се укључивање свих стручних радника Центра за саветовање и подршку
породици у реализацију третмана починилаца насиља у партнерским односима
(индивидуални и групни рад). У циљу спровођења третмана биће интензивирана
сарадња са Основним јавним тужилаштвом кроз заједничке састанке ради одабира
починилаца који могу бити укључени у третман.
Центар за саветовање и подршку породици наставиће континуирану медијску
промоцију рада путем средстава јавног информисања, као и учешћем у пригодним
обележавањима значајних датума ( 16 дана активизма против насиља, Међународни дан
борбе против трговине људима, Светски дан заштите менталног здравља, итд.).
Планира се наставак одржавања добре сарадње са сродним установама, а посебна
пажња ће се посветити јачању веза са осталим саветовалиштима у Републици Србији,
нарочито са Саветовалиштем за брак и породицу у Новом Саду и Београду. Планира се
учешће на тематским округлим столовима који ће се одржавати на скуповима свих
саветовалишта.
Стручни радник Центра за саветовање ће и у 2018. години по потреби бити укључен у
едукацију будућих хранитеља и усвојитеља која се спроводи у Центру за социјални рад,
у форми групног рада.
У 2017. години Центар за саветовање и подршку породици обележиће 35 година
постојања, поводом чега је планирано организовање стручног скупа на коме ће учешће
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узети сва саветовалишта која функционишу при центрима за социјални рад у
Републици Србији.
Такође, планирано је даље професионално усавршавање стручних радника Центра за
саветовање и подршку породици кроз учешћа у акредитованим едукацијама.
Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и омладине
Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и омладине обавља
саветодавно-терапијски рад са лицима која имају изречене васпитне мере од стране
Суда и који су упућени од стране центра за социјални рад или других институција, а
због изражених проблема у понашању. Ово подразумева групни социо-едукативни рад
који се одвија у виду радионица у неколико циклуса током године.
Планирано је да се у групни рад Центра за саветовање и превенцију проблема у
понашању 2018. године укључи око 15 деце, односно младих са проблемима у
понашању, односно у сукобу са законом.
Посебан програм Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању јесте
превентивни рад са ученицима основних и средњих школа у виду спровођења
радионица од стране стручног радника, а у оквиру њиховог редовног школског
распореда на различите теме које имају за циљ превенцију врњачког насиља, развој
личног, социјалног и емотивног аспекта младих, итд. . Пракса одржавања програма у
самим школама се показала као изузетно добра јер је обухваћен већи број деце и
посећеност је значајно већа.
Планирано је да се превентивни рад у 2018. години спроведе у 5 школа и том приликом
обухвати око 400 ученика.
Планирано је да се током 2018. године контакти са медијима реализују континуирано у
смислу да се приликом започињања сваког наведеног програма сви локални медији
обавештавају у циљу промовисања активности Центра за саветовање и превенцију
проблема у понашању деце и омладине а самим тим и Центра за социјални рад Града
Суботице.
Рад са корисницима током 2018.године ће обављати један стручни радник, по струци
дипл. педагог, који ће обављати послове водитеља активности углавном на српском
језику а корисницима је понуђена могућност да прате рад и на мађарском језику за шта
је био на располагању стручни радник који рад обавља на мађарском језику.
Планирано је и даље професионално усавршавање сручног радника Центра за
саветовање и превенцију проблема у понашању кроз учешће у акредитованим
едукацијама на теме везане за децу и младе.
МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
1. Једнократна новчана помоћ- право на једнократну новчану помоћ, по процени
Центра, имају појединци и породице које се налазе у стању тренутне потребе или
изузетно тешкој ситуацији, коју не могу самостално превазићи а тичу се задовољавања
основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у
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другим случајевима. Планира се, у 2018. години да се обезбеди једнократна новчана
помоћ за 1500 корисника. Буџетом Града Суботице за 2018. годину планирана су
средства у износу од 6.000.000,00 што представља повећање у односу на 2017. годину у
којој је буџетом издвојено 5.263.000,00 за ову намену.
2. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу- право на опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу, а ту опрему не може обезбедити сам, нити је могу је могу обезбедити
сродници који су у складу са законом којим се уређују породични односи.
3.Помоћ у натури - Бесплатан оброк- право на бесплатан оброк има лице које је
корисник права на новчану социјалну помоћ као и друга лица у стању социјалне
потребе, по стручној процени Центра за социјални рад, а на основу усаглашеног плана
активности народне кухиње за сваку наредну календарску годину између Центра,
Црвеног крста и секретаријата Градске управе надлежне за послове друштвених
делатности. Поступак спремања и поделе бесплатних оброка народне кухиње
организује и спроводи Црвени крст а по предлогу Центра за социјални рад Града
Суботице и месних заједница на територији града. Обухват корисника који је планиран
за 2018. годину је 1200 корисника. Пакети хране- право на пакете хране једном
годишње имају лица корисници новчане социјалне помоћи уколико нису корисници
бесплатног оброка народне кухиње као и друга лица у стању социјалне потребе.
Пакети хигијене- право имају лица корисници новчане социјалне помоћи и друга лица
у стању социјалне потребе. Пакете хране и хигијене дистрибуира Црвени крест а према
писменом предлогу Центра за социјални рад Града Суботице Огрев- једном годишње,
ради очувања минималне егзистенције, обезбеђује се корисницима права на новчану
социјалну помоћ и другим лицима у стању социјалне потребе, помоћ у виду огрева. У
2018. години планиран је исти број корисника, што је у складу са буџетским
средствима која су на прошлогодишњем нивоу ( 3.420.000,00).
4.Право на бесплатне аутобуске карте за средњошколце из приградских насељаЦентар за социјални рад Града Суботице доставља надлежном секретаријату за
друштвене делатности предлог за бесплатно путовање ученика који живе у социјално
угроженим породицама.
5.Право на накнаду трошкова сахрањивања- право на накнаду трошкова
сахрањивања обезбеђује се за: лице у стању социјалне потребе која су у моменту смрти
имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била
дужна да их издржавају или да обезбеде њихово сахрањивање, или су та лица одбила да
изврше сахрањивање и неидентификована лица и лица за која се не може утврдити
последње место пребивалишта, а која су умрла или су посмртни остатци нађени на
територији Града.
6.Изузетне и интервентне новчане помоћи- право на изузетну новчану помоћ могу
остварити лица са израженим здравственим проблемима, самохрани родитељи и
појединци и породице које не испуљавају услове за признавање права на новчану
социјалну помоћ, а по решењу Центра за социјални рад, у трајању до 12 месеци, уз
обавезну шестомесечну ревизију. У 2018. години предвиђено је да ово право грађани
користе у истом обиму као и 2017. године с обзиром да су и средства предвиђена за
2018. годину на нивоу из 2017. године.
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Интервентна новчана помоћ обезбеђује се појединцу или породици који се налазе у
стању тренутне потребе или изузетно тешкој ситуацији односно стамбене угрожености
коју не могу самостално превазићи, а изазвана је пожаром, поплавом или другим
догађајем у коме је потпуно уништен или знатно оштећен објекат који користи
појединац или породица. Током 2017. године уочена је потреба за повећањем средстава
намењених за интервентне новчане помоћи, те је буџетом Града за 2018. годину
предвиђено 750.000,00 динара за ове намене.
2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Формирање Прихватилишта за одрасле и старе- Стручни радници Центра за
социјални рад сусрећу се са проблемом ургентног и неодложног збрињавања одраслих
и старијих корисника, како у време радног времена, тако и у дежурству. Проблем се
јавља када је корисника потребно ургентно сместити због нпр. отпуста из болнице, или
се ради о бескућнику, или је лице затечено на улици из других разлога, а његово
целокупно, а пре свега здравствено, стање захтева стручну негу, заштиту и надзор.
Осим тога најчешће се ради и о корисницима који немају сроднике или сродници нису
у могућности или не желе да воде бригу о лицу које је потребно збринути. Услед
недостатка прихватилишта за потребе Града Суботице буџетом су предвиђена средства
за збрињавање суграђана у прихватилишта на територији Војводине у износу од
190.000,00 динара.
„Кућа на пола пута“- Евидентна је потреба постојања „Куће на пола пута“ која би
обезбедила и пружила деци, која након школовања излазе из система заштите, тачније
из хранитељских породица или домова, смештај односно могућност да се осамостале,
те преузму потпуну одговорност за самостални живот. Након изласка из хранитељских
породица деца врло често немају могућност да се осамостале, немају средстава за
самостални живот, нити запослење. Управо овај вид помоћи би им дао могућност да све
то постигну.
Планирање активности везаних за развој иновативних услуга директно се ослања на
стратешки оквир на локалном нивоу. Међутим стратешки правци од значаја за
социјалну заштиту на локалном нивоу нису прецизно дефинисани секторским
стратешким документом ( непостојање Стратегије социјалне заштите). Стратешко
планирање неопходно је услед потреба да се одговори на бројне изазове у области
социјалне заштите и обавезе да се развојна политика усмерава ка задовољавању
најразличитијих потреба корисника. Доношењем стратешког документа дефинисале би
се улоге свих актера социјалне заштите на локалном нивоу, као обезбедила финансијска
средства за реализацију услуга.
У 2018. години се планира ангажовање Центра на прикупљању донаторских
средстава за реализацију радова на основу пројектно-техничке документације коју је у
току 2017. године израдила NORTH Engineering d.o.o за пројектовање, инжењеринг,
истраживачко-развојни рад и обраду података из Суботице. Израда пројектно-техничке
документације резултат је јавног позива Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања на којем је поменута фирма изабрана за услугу пројектовања, а коју
је финансирало ово Министарство. Пројектно-техничка документација обухвата
следеће пројекте:
архитектура,
конструкција,
хидротехничке инсталације,
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електроенергетске инсталације, телекомуникационе инсталације,термотехничке
инсталације, спољашње уређење, елаборат заштите од пожара и елаборат енергетске
ефикасности.
3. ПЛАНИРАНИ ЗАДАЦИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА СУБОТИЦЕ
ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
У 2018. години Центар за социјални рад Града Суботице пружаће услуге социјалне
заштите деце и младих, одраслих и старијих корисника у сладу са организационом
структуром, као и праћењем и проучавањем социјалних потреба и проблема,
иницирањем и организовањем превентивних активности.
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Служба за правне послове у 2018. години ће да функционише кроз рад пријемне
канцеларије, канцеларије за материјална давања, управно-правне послове и
административне послове. Рад пријемне канцеларије подразумева прихватање
поднеска, пријем телефонских позива или лични контакт са подносиоцем или особом
која је пријавила случај, помоћ у састављању одговарајућег поднеска, пријемну
процену поднеска, пружање неопходних информација подносиоцу, уколико је потребно
упућивање на друге надлежне службе те отварање случаја у центру.
У канцеларији за материјална давања социјални радници ће и током 2018. године
обављати следеће послове: пријем захтева за признавање и обнову права на новчану
социјалну помоћ, израда налаза и мишљења по новим захтевима за признавање права
на новчану социјалну помоћ, по обновљеним захтевима, по настанку разних промена
(промена носиоца права, броја чланова итд.), као и утврђивања потребе за признавање
права на додатак за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу другог
лица, телесног оштећења, радне способности корисника новчане социјалне помоћи код
којих постоји индикација. Важно је истаћи ангажованост социјалних радника
канцеларије за материјална давања на изради предлога за бесплатан оброк „Народна
кухиња“, пакета хране и хигијене, изради овлашћења, уверења за самохраност за дечји
додатак, родитељски додатак, бесплатан прекид трудноће, отпуст из држављанства,
затим изради социјалних анамнеза за бесплатан аутобуски превоз, сахране, бесплатан
боравак у предшколској установи и друге документације у циљу помоћи корисника.
У 2018. години од управно – правних послова обављаће се следеће:, израда решења,
закључака, записника, као и израда тужби, предлога за покретање ванпарничних
поступака, као и учешће правника у раду стручног
тима, где је неопходна
консултативна подршка правника. Правници ће током године бити укључени у
предмете заштите жртава насиља што подразумева правну подршку водитељима
случаја и предузимање поступака у складу са овлашћењима и обавезама.
Као и протеклих година социјални радници канцеларије за материјална давања и даље
ће обављати пријем странака у спољним месним заједницама по утврђеном распореду,
у складу са потребама грађана, ради што боље доступности услуга социјалне заштите.
Планирано је да наведене послове у Служби за правне послове у 2018. години обавља
шест правника (од тога један руководилац) шест социјалних радника у канцеларији за
материјална давања, један социјални радник у пријемној канцеларији и три
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административна радника. У току 2016. године социјални радник из пријемне
канцеларије отишао је у пензију, као и један радник из канцеларије за материјална
давања, док је једном социјалном раднику такође у канцеларији за материјална давања
престао радни однос отказом уговора о раду. Такође у јуну 2017. године једном
запосленом на пословима „административни радник „ је престао радни однос на
основу отказа уговора о раду, на његов захтев. Упражњена радна места, услед забране
запошљавања нису попуњена, односно још увек се чека сагласност надлежног
Министарства па тренутно послове у пријемној канцеларији обављају два супервизора
Службе за заштиту деце и младих наизменично се мењајући по пола радног времена,
док су послови два социјална радника канцеларије за материјална давања распоређени
преосталим радницима поменуте канцеларије (којих тренутно има 4 а планирана су 6).,
а административни послови су распоређени на два запослена у Писарници.До краја
2018. године надамо се попуњавању упражњених радних места како би се наставило
неометано функционисање Службе.
Важно је интензивирати и побољшати сарадњу са осталим службама Центра и
институцијама са којима Центар сарађује, а у циљу квалитетнијег целокупног рада
Центра, а у сврху унапређења заштите интереса корисника социјалне заштите.
Посебно је значајно указати на континуирану сарадњу са Националном службом за
запошљавање током 2018. године како би се омогућило ангажовање незапослених лица
путем конкурса НСЗ, односно јавних радова. Ова лица би се ангажовало на управноправним пословима, а посебно на пословима административних радника.
С обзиром да су од септембра 2013. године сви стручни радници у Служби добили
нулту лиценцу за рад у наредних шест година, у 2018. години се очекује активно
присуствовање стручних радника акредитованим програмима и едукацијама, које су
веома значајане и одражавају се како на ефикасност и правовременост у раду, тако и на
целокупан квалитет рада. На овај начин ће се обезбеђивати бодови за стицање права на
лиценцу.Важно је истаћи да у протеклом периоду није било едукација за признавање
права на новчану социјалну помоћ, те би у циљу обезбеђивања додатних знања и
разрешење дилема у овој области потребно организовати састанак са колегама из
других Центара , представницима другостепеног органа и Завода за социјалну заштиту.
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Заштита права и интереса, те пружање помоћи деци и младима ће се у Центру за
социјални рад Града Суботице током 2018. године одвијати кроз рад Службе за
заштиту деце и младих, коју ће у 2018. години да чине 12 стручних радника-водитеља
случаја, два супервизора и један руководилац.
Током 2018. године водитељи случаја ће и надаље наставити рад са децом из породица
са поремећеним породичним односима, односно и током 2018. године водитељи случаја
ће достављати налазе и стручно мишљење на захтев суда о вршењу родитељског права,
као и о моделу виђења, затим о измени вршења родитељског права, те измени личних
контаката деце са родитељем са којим не живе, о сврсисходности мере заштите од
насиља. Наставиће се и са праћењем одвијања личних контаката деца са родитељима у
контролисаним условима.
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Служба ће наставити и рад са децом са поремећајем у понашању. Сарадња са Вишим
јавним тужилаштвом, односно са судијом за малолетнике, око избора и примени
васпитних мера, затим достава мишљења суду пред којим се води кривични поступак
против малолетника, периодичних извештаја о реализовању васпитних мера,
достављање налаза и стручног мишљења у односу на малолетна лица против којих се
води прекршајни поступак, су активности које ће водитељи случаја и током 2018.
године спроводити. Такође се наставља рад са кривично неодговорном децом, у правцу
саветодавног рада и спречавања рецидива, као и са малолетним лицима који
испољавају асоцијалне облике понашања. Кориснике у васпитним установама (Завод,
ВПД), пратићемо и у наредној години, кроз посете, телефонске контакте са стручним
лицима из Установа и кроз периодичне извештаје који нам се достављају.
Као и претходних година, и 2018. године Служба ће радити на збрињавању деце без
родитељског старања, кроз стављање под старатељство и смештај у сродничку или
хранитељску породицу, руководећи се интересом детета и најмање рестриктивним
решењем за дете.
Такође, водитељи случаја ће наставити са праћењем деце на породичном смештају, као
и стручном обрадом потенцијалних хранитељских и старатељских породица.
У наредној години наставиће се праћење функционисања деце под старатељством, при
чему ће се сачињавати старатељски извештаји, поновни прегледи и планови услуга.
И надаље се у оквиру Службе планира стручна процена потенцијалних усвојитеља и
хранитеља, а у циљу процене њихове опште подобности, која обухвата и едукацију, за
чије вођење су обучена два стручна радника у оквиру Службе. Такође, и надаље ће се
радити и на процени подобности детета за усвојење, а потом и на праћењу узајамног
прилагођавања детета на породицу потенцијалних усвојитеља, како би дошло до
заснивања усвојења.
Осим наведеног, у 2018. години стручни радници ће радити на проблемима
породичног, партнерског и вршњачког насиља као и занемаривања деце, проблемима у
васпитањ итд. И даље ће се у оквиру Службе процењивати захтеви за једнократне
новчане помоћи, достављати извештаје по захтевима других Центара, Тужилаштва,
Суда, МУП-а и др.
Служба за заштиту деце и младих ће обављати и следеће послове: социјалне анамназе
ради оставаривања дечијег додатка, бесплатне аутобуске карте и захтеве ПУ «Наша
радост» који се односе на самохраност.
И даље ће се, заједно са правником, радити на предметима везаним за давање
сагласности на наследничке изјаве, одобрење купопродајних уговора у име малолетних
лица, деоби имовине.
Током наредне године, водитељи случаја ће и надаље поред дежурства ван радног
времена која су предвиђена Правилником о органиизацији, нормативима и стандардима
рада Центра за социјални рад, а подразумевају 24-часовни несметан приступ услугама
неодложних интервенција, бити ангажовани као дежурни и у току радног времена како
би се обезбедила ефикасна и брза процена стања корисника као и адекватна мера
заштите поготово у ситуацијама насиља.
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У наредној години се такође планира наставак сарадње са сродним институцијама,
локалном управом, надлежним Министарством, те невладиним и хуманитарним
организацијама. Потребно је и надаље организовати стручне састанке, а у циљу
наставка и побољшања сарадње, размене искустава те прецизирања овлашћења,
ограничења и надлежности.
С обзиром да су од септембра 2013. године стручни радници у Служби добили нулту
лиценцу за рад у наредних шест година, у 2018. години се очекује активно
присуствовање стручних радника акредитованим програмима и едукацијама, које су
веома значајане и одражавају се како на ефикасност и правовременост у раду, тако и на
целокупан квалитет рада. На овај начин ће се обезбеђивати бодови за стицање права на
лиценцу. Очекујемо да у току 2018. године један водитељ случаја, који је засновао
радни однос током 2017. године стекне лиценцу за рад.
У току 2016. године финансијском подршком UNICEF-а Центар за социјални рад Града
Суботице ангажовао је четири теренска стручна радника за рад са малолетним
мигрантима без пратње. Руководилац Службе за заштиту деце и младих одређен је за
координатора њиховог рада. У августу 2017. године престало је ангажовање теренских
социјални радника завршетком пројекта, те се у 2018. године планирају активности у
циљу ангажовања теренских социјалних радника за рад са мигранском популацијом,
односно млт мигрантима без пратње, с обзиром на тренутну ситуацију (слабе
пропустљивости границе са Мађарском) када се мигранти дуже задржавају у Србији, те
се њихове потребе и проблеми усложњавају.
У складу са наведеном потребом за ангажовањем теренских социјалних радника за рад
са мигрантском популацијом Центар планира да упути писмо подршке градоначелнику
Града Суботице и предлогом да се Град Суботица обрати UNDP-у за помоћ и подршку
у финансирању теренских социјалних радника које би ангажовао центар и који би
обављали послове у координацији са стручним службама центра.
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ
У Центру за социјални рад Града Суботице током 2018.године заштита права и
интереса одраслих и старијих лица одвијаће се у оквиру Службе за заштиту одраслих и
старих где ће применом методе вођења случаја шест водитеља случаја – социјалних
радника уз сарадњу са супервизором - психологом разматрати захтеве корисника или ће
се поступати по службеној дужности у складу са законским овлашћењима. Послове
координирања и управљања обимом посла обавља руководилац Службе.
Супервизор, односно руководилац ће са водитељем случаја одлучивати о потреби
тимског рада, односно укључивања других стручних радника у поступке, при чему је
присутна и неопходна стална уска сарадња са правницима. Ради ефикаснијег пружања
услуга корисницима и растерећења водитеља случаја део послова преузеће и
супервизор, као и руководилац Службе.
Планиран је рад са следећим групама одраслих и старијих корисника, поређано према
приоритетима: особе под старатељством, психички и физички оболела лица, особе
ометене у развоју, особе којима је неопходно хитно односно трајније збрињавање,
особе тј. породице које се налазе у тешкој материјалној ситуацији, особе са различитим
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облицима асоцијалног понашања. У складу са принципом доступности услуга
социјалне заштите стручни радници Службе ће и у наредној години у складу са
распоредом «пасивног дежурства» обављати неодложне интервенције и ван радног
времена.
Поред наведених услуга водитељи случаја ће као и до сада континуирано кроз
непосредни и телефонски контакт са корисницима и њиховим сродницима, односно
особама од поверења пружати саветодавну подршку и посредовати код других
институција у циљу остваривања права, подизања квалитета живота и оснаживања
самих корисника да активније учествују у решавању сопствених животних проблема
(прибављање личне документације, помоћ у остваривању здравствене заштите, у
покретању поступака за остваривање права на пензију, помоћ у остваривању
социјалних давања и др). У значајном броју случајева када се поступа по пријави
грађана или након личног обраћања за помоћ почетном проценом стања корисника
идентификују се бројни проблеми и потреба за координирањем свеобухватне системске
подршке што ће и у наредној години изискивати појачано ангажовање стручних
радника. Очекује се наставак тенденције пораста захтева за различитим видовима
материјалне помоћи о којима ће се одлучивати у складу са Одлуком Града Суботице о
остваривању права из области социјалне заштите.
Контакти са корисницима ће се и надаље одвијати у просторијама Центра за социјални
рад, у њиховим домаћинствима, као и једном месечно у просторијама појединих
удаљенијих месних заједница (Чантавир, Бајмок, Палић, Биково, Стари и Нови Жедник,
Таванкут). Досадашње искуство је показало да је пријем грађана у наведеним месним
заједницама од великог значаја, посебно у месним заједницама у којима је настањенено
сиромашније становништво, који немају средстава за плаћање трошкова правоза до
Центра за социјални рад.
Стручни радници ће наставити да прате квалитет збрињавања корисника у
хранитељским породицама, међутим оквир за подизање квалитета стандарда пружање
ове услуге очекује се у наредној години доношењем подзаконских аката. Доношење
ових аката подразумеваће
промовисање ове услуге путем средстава јавног
информисања и обуку нових хранитељских породица које буду процењене као подобне
у складу са очекиваним прецизно формулисаним критеријумима
Постоји проблем непостојања јасних критеријума приликом обраде хранитеља за
одрасла и стара лица, како саме личности хранитеља тако и простора намењеног за
прихват и боравак корисника. Ради бољег и ефикаснијег пружања услуга породичног
смештаја потребно је сугерисати организовање обука за хранитеље за одрасла и стара
лица.
Стручни радници сусрећу се са проблем ургентног и неодложног збрињавања
корисника, како у време радног времена, тако и у дежурству. Проблем се јавља када је
корисника потребно ургентно сместити због на пр. отпуста из болнице, или се ради о
бескућнику, или је лице затечено на улици из других разлога, а његово целокупно, а
пре свега здравствено, стање захтева стручну негу, заштиту и наџор. Осим тога,
најчешће се ради и о корисницима који немају сроднике или сродници нису у
могућности или не желе да воде бригу о лицу које је потребно збринути. Потребно је и
на даље сугерисати органима локалне самоуправе о потреби отварања прихватилишта
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за одрасле и старе које ће Центру за социјални рад, као и грађанима бити на
располагању током целе године.
Стручни радници наилазе на посебне потешкоће у збрињавању, односно пружању
других видова помоћи у раду са групом корисника који испољавају различите облике
асоцијалног понашања (особе склоне злоупотреби алкохола и психоактивних
супстанци, особе склоне скитњи – бескућници, починиоци кривичних дела – посебно
тежих). Ове особе имају потешкоће у комуникацији и прилагођавању на општеважеће
друштвене норме, често су одбачени од стране сродника и немају њихову подршку,
што се одражава негативно и на њихово функционисање у институцијама односно
хранитељским породицама.
Због попуњености капацитета постојећих специјализованих установа потешкоће су
присутне и у благовременом институционаллном збрињавању психички оболелих лица
као и ометених у психо-физичком развоју. Због недовољних смештајних капацитета
установа у окружењу корисници су збринути у домовима који су удаљени и по пар
стотина километара од њиховог примарног окружења што контакте са сродницима
чини реткима или немогућима, а отежано је и праћење стања корисника од стране
стручних радника. У 2018. години се планирају посете домовима за душевно оболела
лица и лица ометена у менталном развоју: Стари Лец, Чуруг, Нови Бечеј, Стара
Моравица, Јабука, Мол, Стамница, Нови Кнежевац,Ветерник...организовати посете
домовима у периоду од јануара до децембра месеца 2018. године, у просеку обићи један
дом месечно. Обавити разговор са корисницима дома и стручним особљем и уручити
им поклон пакете ( кафа, слаткиши, сокови... ), урадити план услуга.
Како би се на што целисходнији и свеобухватнији начин подигао квалитет живота свих
корисничких група наставиће се и у наредној години стална сарадња са локалном
управом, здравственим установама, установама социјалне заштите, хуманитарним
организацијама, полицијом, тужилаштвом, судом, здравственим и пензијскоинвалидским фондовима. Планирани су састанци са сарадницима, као и посете
корисницима, у првом реду онима који су под старатељством, а који су смештени у
установама, односно у хранитељским породицама. У првом кварталу организовати
састанак са Црвеним крстом и Царитасом, у другом кварталу са ПИО и Геронтолошким
Центром, у трећем са Општом Болница Суботица и у четвртом кварталу са полицијом
ради још боље и ефикасније међуинституционалне сарадње.
Током наредне године наставиће се сарадња са средствима јавног информисања у циљу
обавештавања јавности о планираним активностима и резултатима акција пружања
помоћи посебно осетљивим групацијама становништва (збрињавање бескућника,
поделе пакета хране и хигијене, средстава за огрев и др). Очекује се да ће се на овај
начин вршити и сензибилизација јавности, подстаћи хумано поступање и смањити
појаве негативног етикетирања појединих група корисника.
С обзиром да је у септембру 2013. године свих 8 стручних радника у Служби добило
нулту лиценцу за рад за наредних 6 година, као и да су прикупили одређени број
бодова, у 2017. години очекује се и даље присуствовање стручних радника
акредитованим програмима и едукацијама, као и наставак прикупљања бодова.
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ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
Задатак Канцеларије за планирање и развој у 2018. години биће сагледавање стања и
потреба грађана за услугама социјалне заштите и капацитета Центра за социјални рад
Града Суботице да одговори на ове потребе. Ова канцеларија има дугогодишње
искуство у аналитичко-истраживачком раду, у праћењу и извештавању о стању
социјалне заштите грађана Суботице, идентификовању потреба група корисника у
локалној заједници и планирању и развоју услуга социјалне заштите у складу са
потребама грађана и могућностима Града.
У канцеларији за планирање и развој свакодневно ће се обављати ажурирање
електронске поште, што подразумева пријем, процену и усмеравање исте према
директору, појединим службама, односно стручним радницима. Ова канцеларија је
задужена за достављање електронске поште према свим организацијама, институцијама
и појединцима након договора са директором, руководиоцима свих служби, као и
појединим стручним радницима. Осим ових послова пружа се и техничка подршка
свим запосленима који у свом раду користе рачунаре и одржава рачунарска мрежа
унутар Центра.
Води се евиденција на прописаним обрасцима о издржаваним лицима и лицима према
којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера
заштите од насиља у породици.
Стручни радник ове канцеларије сачињава месечни распоред 24-часовног дежурства у
које су укључени сви стручни радници за потребе пружања услуга неодложних
интервенција према Закону о социјалниј заштити, као и месечни извештаји о пруженим
услугама неодложних интервенција који се прослеђују Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
На основу свих евиденција које се воде у Центру за социјални рад, у канцеларији за
планирање и развој израђују се годишњи извештај и програм рада Центра за социјални
рад, као и разне анализе на месечном и кварталном нивоу (месечни извештаји Сектору
за друштвене делатности о услугама које се финансирају из средстава Града, квартални
извештаји о корисницима права на новчану социјалну помоћ, итд.).
У оквиру Канцеларије за планирање и развој редовно се израђује и ажурира
Информатор о раду Центра за социјални рад Града Суботице, а у складу са Законом о
доступности информација од јавног значаја и Законом о заштити података о личности.
Осим наведених послова свакодневни рад се односи и на припрему материјала за
медијско извештавање о активностима Центра, актуелним темама, које су од значаја за
локалну заједницу, као и на попуњавање упитника и анкета од стране других
институција, невладиних организација, итд.
Ова канцеларија уређује и актуелну web страницу (www.csrsu.org.rs) Центра за
социјални рад Града Суботице на коју се ажурирају сви битни догађаји и активности у
раду Центра.
Налогом Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 03.08.2016.
године у Канцеларији за планирање и развој одвија се евидентирање пријава о насиљу у
породици и партнерским односима. Планиран је наставак и у 2018. години. Ова
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евиденција је основа за сачињавање упитника о пријави насиља који
петнаестодневно достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту.

се

Ступањем на снагу Закона о спречавању насиља у породици од 01.06.2017. године
стручни радник Канцеларије за планирање и развој одређен је као лице за везу и лице
које је испред Центра за социјални рад Града Суботице члан групе за координацију и
сарадњу при Основном јавном тужилаштву а која је формирана у складу са овим
Законом и чији је задатак разматрање пријава насиља и сачињавање планова заштите
жртава насиља.
Од септембра 2013. године стручни радник у Канцеларији за планирање и развој добио
је нулту лиценцу за рад у наредних шест година. У 2017. години се очекује његово
активно присуствовање акредитованим програмима и едукацијама, које су веома
значајане за унапређење професионалних компетенција и побољшање квалитета рада.
и одражавају се како на ефикасност и правовременост у раду, тако и на целокупан
квалитет рада. На овај начин ће се обезбеђивати бодови за стицање права на лиценцу.
4.САРАДЊА
СА
ЛОКАЛНОМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

СРЕДИНОМ

И

ХУМАНИТАРНИМ

За успешно функционисање Центра за социјални рад Града Суботице значајна је
сарадња и успешна комуникација коју Центра има са локалном самоуправом као
својим оснивачем. Наставиће се сарадња са Секретаријатом за друштвене делатности
Града Суботице у делу пружања услуга и остваривања права дефинисаних Одлуком о о
остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.
Такође ће се наставити сарадња са месним заједницама на подручју града и
приградских насеља на пољу пружања постојећих услуга, као и иницирање нових у
складу са потребама грађана.
Наставак сарадње са свим релевантним институцијама у локалној заједници очекује се
и у 2018. години а на пословима од заједничког интереса, заштите од насиља у
породици, заштите жртава трговине људима, илегалних миграната, итд. ( ПУ Суботица,
Општа болница, Дом здравља, Национална служба за запошљавање, Основно јавно
тужилаштво, Више јавно тужилаштво, Основни суд, Виши суд, основним и средњим
школама, предшколске установе, итд.)
Сарадња са хуманитарним организацијама у 2018. години подразумеваће заједничке
акције са Црвеним крстом Суботица, нарочито у делу који се односи на кориснике
Народне кухиње и пакета хране и хигијене, као и сарадња са Caritasom у
идентификовању потреба одраслих и старих лица, Едукативним центром Рома, и
другим организацијама и удружењима у задовољавању потреба њихових циљних група.
5. ЈАВНОСТ РАДА
У 2018. години Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада у складу са чланом 5.
(Јавност рада) и чланом 21. (Послови планирања и развоја) Правилника о организацији,
нормативима и стандардима рада центра за социјални рад.
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Центар за социјални рад је у обавези и да једном годишње објављује информатор са
основним подацима о свом раду у складу са чланом 39. - Обавеза објављивања
информатора - као и да до 20.јануара текуће године, за претходну годину, поднесе
годишњи извештај Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, о радњама тог органа, у складу са чланом 43. - Подношење извештаја
Поверенику - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Сл.гласник РС“ 120/04 и допуне Службеном гласнику РС 54/07 и 104/09.
Закон о социјалној заштити у члану 32. – Начело јавности рада утврђује да је Центар
дужан да обезбеди слободан приступ информацијама о своме раду. У члану 34.који
говори о праву корисника на информације, дефинисано је да корисник има право да у
складу са својим потребама и способностима буде информисан о свим подацима који
су значајни за утврђивање његових социјалних потреба, као и о томе како те потребе
могу бити задовољене.
У складу са чланом 5. Правилника, Центар за социјални рад је дужан да обезбеди
јавност свог рада и извештава надлежне државне органе као и надлежни орган локалне
самоуправе о свом раду. Правилник даље налаже да Центар за социјални рад
обавештава грађане своје општине односно града о својим законским обавезама и
овлашћењима као и услугама и програмима које нуди, путем средстава јавног
информисања, јавних предавања, презентација и на друге погодне начине.
Центар за социјални рад испуњава наведене обавезе, што се планира и у наредном
периоду.
6. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Стручно усавршавање, у смислу Закона о социјалној заштити, јесте непрекидно
стицање знања и вештина стручних радника и стручних сарадника у социјалној
заштити.
Трошкове стручног усавршавања стручних радника и стручних сарадника сносе
послодавац и стручни сарадници.
Стручни радници и сарадници имају право и дужност да у току професионалног рада
стално прате развој науке и струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и
унапређивања професионалних компетенција и квалитета стручног рада .
Стручно усавршавање стручних радника је услов за стицање и обнављање лиценце у
складу са законом.
Установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите дужан је да
стручном раднику и стручном сараднику обезбеди стручно усавршавање у складу са
законом а према плану стручног усавршавања.
С обзиром на ограничена средства предвиђена за стручно усавршавање, у 2018. години
планира се укључивање стручних радника у акредитоване обуке током године, а у
складу са потребама запослених.
Као и до сада наставиће се укључивање стручних радника разним обукама,
семинарима, трибинама, као и праћење стручне литературе, законских прописа,
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достигнућа у различитим областима, а и размена искустава са стручњацима
специјализованим за поједине сегменте социјалне заштите.
План стручног усавршавања је део Плана и програма рада Центра за социјални рад
Града Суботице за 2018. годину и налази се у прилогу овог документа.
7. ПЛАН ЗА ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
Деловање у ванредним ситуацијама ће бити усклађено са планом локалне самоуправе.
Фаза процене и одређивања приоритета поступања:
- Фаза пружања услуге приоритетним групама корисника у циљу задовољавања
елементарних потреба у складу са делатношћу Центра
- Учешће у фази детаљније процене стања и потреба и сачињавање плана за одговор
на кризну ситуацију у складу са најбољим интересом корисника.
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